Rozhovor s hovorcom Bratislavy Ščepánom o pyrotechnickom
prieskume pod hladinou Dunaja a o kontroverznom vale v Petržalke
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Rastislav Iliev, moderátor:
"Pyrotechnický prieskum odhalil, že pri pilieri číslo päť Starého mosta dva metre pod hladinou leží
podozrivý predmet. Či ide o muníciu, má v najbližších dňoch prešetriť rezort vnútra, a rovnako
rozhodne o tom, kedy môže stavebník opäť pokračovať v sanácii pilierov. Na podrobnosti sa opýtam
hovorcu Bratislavy Stanislava Ščepána. Vitajte u nás."
Stanislav Ščepán, hovorca Bratislavy, (hosť v štúdiu):
"Dobrý deň prajem."
Rastislav Iliev:
"V Televízii Bratislava už odznelo, že pyrotechnický prieskum odhalil podozrivý predmet. Či ide o
ten guľovitý tvar, ktorý odprezentovali na tlačovej besede, to také isté nie je, má to v rukách aj rezort
vnútra. Máme sa čoho obávať?"
Stanislav Ščepán:
"Najskôr poznámka, že ukázalo, že predsa len tento druhý pyrotechnický prieskum bol potrebný,
pretože sa zvažovalo, či áno, či nie z hľadiska časových strát a podobne, ale ukázalo sa, že keďže sa
našli až štyri podozrivé objekty v tom priestore, kde sa realizuje prvá etapa nosného dopravného
systému, tak že bol potrebný. Či to naozaj bude lodná mína, na ktorú sa to podobá, tak to ukáže až
teda zásah pyrotechnikov z ministerstva vnútra, ale ona je umiestnená v takej lokalite, že je vlastne,
povedzme, dva metre pod hladinou Dunaja, čo by mohlo evokovať, že to nebude také zložité, to
preskúmať. Faktom však je, že Dunaj je veľmi mútny, a že tá viditeľnosť je minimálna. Čiže v prvom
slede sa budú snažiť títo pyrotechnici z ministerstva vnútra to zistiť v rámci takej obhliadky potápačmi,
ak nie, tak potom nejakým iným technologickým spôsobom. V každom prípade dobrá správa je, že to
je vlastne na mieste, kde sa nebude budovať nový pilier, je to pri pilieri číslo päť, päťdesiat... vlastne
tridsať metrov od neho..."
Rastislav Iliev:
"Ten tam zostáva."
Stanislav Ščepán:
"Ten tam ostáva. Takže tam stavebné práce nebudú. Tie ďalšie tri podozrivé objekty, tie sú už
bližšie k tým pilierom tri a štyri, ktoré sa budú postupne rozoberať a namiesto nich vyrastie tzv. 34-ka,
to je pilier medzi nimi. Ale sú zasa pod hladinou Dunaja, aj pod dnom Dunaja, to znamená, to je
zhruba asi tri metre, a pomerne päť, šesť metrov od tej lokality, kde sa má s piliermi narábať, takže
tam vlastne má ministerstvo vnútra len stanoviť technologický postup, aby nedošlo k ohrozeniu."
Rastislav Iliev:
"No, či ide o muníciu, nevedel presne povedať ani Juraj Kadecký z ministerstva vnútra, odborník na
pyrotechniku, nespochybnil, že tam mohla sa vyskytnúť vtedy pred pár rokmi, ale za tie roky sa
rovnako mohla aj odplaviť. Kedy asi bude ďalší nejaký prieskum na dne Dunaja?"
Stanislav Ščepán:
"Ten prieskum už ďalší nebude, pretože tento je dostatočný, ktorý máme. Máme dva, a tento druhý
je v 3D kvalite, vlastne poskytol naozaj prehľadný prierez toho dna. A už všetky tie predmety, ktoré by
mohli vyzerať podozrivo, boli zmapované. Takisto také, ktoré zjavne nemajú žiadne príznaky nejakej
munície. Tým pádom už teraz je len obdobie dvoch týždňov, počas ktorých ministerstvo vnútra a jeho
špecialisti budú vyhodnocovať tieto podozrivé objekty, s tým, že ak teda naozaj by išlo o lodnú mínu,
pravdepodobne by sa snažili ju odtiaľ odstrániť. Zatiaľ je to všetko rozbehnuté a dohodnuté tak, že od
polovice augusta by sa mali obnoviť stavebné práve."
Rastislav Iliev:
"Otázka teraz je, ako to odtiaľ odstať. To už je na ministerstve."
Stanislav Ščepán:
"To my dvaja nevyriešime."
Rastislav Iliev:
"My dvaja dnes nie. Poďme na val zeminy, ktorý trápi Petržalčanov už niekoľko mesiacov. Od vás
informácia, že by mohla byť odstránená, tento val odstránený mohol byť do konca októbra.
Každopádne Stavebný petržalský úrad už ak podal pokutu, tak bude chcieť jednoducho vysvetlenie

od magistrátu."
Stanislav Ščepán:
"Pochopiteľne, to je tá nepríjemnejšia stránka celého procesu. Pôvodne sme počítali s tým, že ten
val zeminy tam bude naozaj len do leta, v súvislosti s tými opatreniami a vlastne záležitosťami, ktoré
sa realizovali, pyrotechnický prieskum a ďalšie, ďalšie zdržanie tej stavby, tak ten val tam ostáva
dlhšie, ako by sme chceli. Na začiatku júla vlastne bol zaviazaný dodávateľ, spoločnosť Eurovia SK,
aby prišla s riešením, a do dvoch týždňov sľúbila na kontrolnom dni, že príde teda s riešením. To
riešenie napokon sa ukazuje nie veľmi praktické z hľadiska toho, že by si vyžadovalo ďalšie finančné
navýšenie prostriedkov,... mala by byť premiešaná s kvalitným kameňom, závisí od objemu toho
premiešania, objemu toho kameňa, aké investičné náklady by si to vyžiadalo. Zdá sa, že v tejto fáze,
že to nie je veľmi reálne, takže pravdepodobne sa použije alternatívny odvoz, a ten bude trvať dlhšie,
ako sme predpokladali. Termín záväzný je, že zemina by sa mala odstrániť do konca októbra.
Pochopiteľne, že to je záťaž pre obyvateľov Petržalky. Magistrát to takto vyhodnocuje, je nám to ľúto,
a pripúšťame, že to správne konanie proti mestu v tomto prípade je zo strany Petržalky, bude
oprávnené."
Rastislav Iliev:
"Ja spomeniem ešte jednu citáciu Michaely Platznerovej, hovorkyne Petržalky, ktorá povedala,
citujem: Keďže mesto nereagovalo odstránením na výzvy zo strany mestskej časti a neodstránilo
zeminu, ani po rozhodnutí okresného úradu, odboru starostlivosti a životného prostredia, pristúpil
tunajší stavebný úrad k radikálnejšiemu kroku, koniec citácie. To je teda na margo tej pokuty. Ako na
toto reagoval primátor?"
Stanislav Ščepán:
"Primátor si to uvedomuje. Samozrejme, je to situácia, ktorá nie je príjemná pre Petržalčanov, ani
pre mesto, ani pre samotného primátora, pretože by sme boli najradšej, aby sa celý ten proces
nejakým spôsobom urýchlil, a tá zemina by odtiaľ zmizla. Je to nepochybne environmentálna záťaž
Petržalky, ale momentálne s tým aj v súčinnosti s dodávateľom stavby mesto nevie okamžite na to
reagovať. Hľadajú sa okolité lokality, kde sa tá zemina môže odviezť, už sú nejaké vytipované, čiže
postupne ona bude ubúdať, ale to celkové vyčistenie plochy, tak to ešte chvíľku bude trvať."
Rastislav Iliev:
"Spomínali sme, že kým príde k sanácii pilierov, sa ešte nejaký ten deň počká. Vonku, teda na
brehu Dunaja sa pokračuje v prácach. Ako to vyzerá na Starom moste, teda zo strany Starého Mesta
a zo strany Petržalky?"
Stanislav Ščepán:
"Aj zo strany Petržalky, aj zo strany tej staromestskej, vlastne tie práce pokračujú podľa
harmonogramu."
Rastislav Iliev:
"Tam nie je žiadne zdržanie."
Stanislav Ščepán:
"Tam nie je žiadne zdržanie. Tam je dokonca mierny predstih, ale ten nie je rozhodujúci. S tým, že
prakticky aj výroba tej mostnej konštrukcie vo Vítkoviciach sa už začala, čiže tam už pôjdeme na
kontrolný deň, na výrobu sa pozrieť, a v tomto procese sa nič nemení. Jediné zdržanie je teda v
súvislosti s piliermi, objektívne, pretože tam vznikli takéto vlastne záťažové situácie, a tie piliere teda
sa začnú realizovať trochu neskôr. Stále však ešte aj mesto, aj dodávateľ to nevyhodnocujú ako úplne
rizikový scenár. Je síce pravda, že má byť stavba odovzdaná do konca augusta 2015, ale vyúčtovaná
má byť z hľadiska eurofondov do konca roku 2015, čiže je tam ešte malý priestor, pokiaľ by teda ten
časový sklz bol dva týždne, alebo mesiac, tak stále sa to stíha."
Rastislav Iliev:
"Ďakujem za rozhovor. Pekný deň, všetko dobré."
Stanislav Ščepán:
"Ďakujem. Dovidenia."

